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1 september:  Mirthe (groep 3/4) 

  Katinka (groep 5/6) 

5 september: juf Hilde 

7 september:  Ilse (groep 1/2) 

  Kelsey (groep 7/8) 

8 september: Jana (groep 1/2) 

9 september: Ilse (groep 1/2) 

 

t/m 17 september:  startgesprekken 
t/m 1 oktober  gouden weken 
14 september:  MR vergadering 
15 september:  nieuwsbrief 
16 september:  groep 1 t/m 4 atelier 
17 september: groep 5 t/m 8 atelier 
23 september: groep 1 t/m 4 atelier 
24 september: groep 5 t/m 8 atelier 
29 september: nieuwsbrief 
 

De volledige agenda vindt u op onze website 
(www.wicherzitsema.nl) en in de MijnSchool app. 

Beste ouders/ verzorgers, 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe lay-out van onze nieuwsbrief      . De eerste 

anderhalve week stond vooral in het teken van kennismaken, spelletjes spelen 

en gezellig met elkaar samen zijn. Het creëren van een fijne en gezellige groep 

staat voor ons hoog op de agenda de komende periode.  

De eerste startgesprekken zijn al gevoerd en de vakantie lijkt alweer een 

eeuwigheid geleden. Wij hopen dat we binnenkort iedereen zonder restricties 

in de school mogen ontvangen en dat dit een jaar vol leerplezier wordt. 

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe en als er vragen of 

onduidelijkheden zijn kunt u altijd even binnenlopen.  

Met vriendelijke groet, 

Jeroen 

De leerlingenraad bestaat uit vier leerlingen. Dit zijn: Lars, (groep 8), Daan 
(groep 6), Ilse (groep 7) en Jarno (groep 5). Samen met de directie 
vergaderen zij  om de school nog beter te maken. Heb je ideeën en tips 
voor de leerlingenraad dan kun je één van de kinderen altijd even 
aanspreken.  
 
Vandaag stellen zij zich voor: 
Lars  
Ik zit in groep 8 en ben gek van voetbal. 
Ik zit al 3 jaar in de leerlingenraad. 
Daan 

Hoi ik ben Daan. ik zit in groep 6 en mijn hobby is voetbal en ik zit net in 
de leerlingenraad. 
Jarno  
Hoi ik ben Jarno ik zit in groep 5. En ik hou ook van voetbal de ik ben 
ook net nieuw in de leerlingenraad.  
 Ilse  
Ik zit in groep 7 en ik zit op Turnen, en ik zit ook net in 
de leerlingenraad. 
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De eerste week na de vakantie hebben we 

gemerkt dat het een enorme drukte is tijdens 

het halen en brengen van de kinderen. Deze 

drukte kan voor onveilige situaties zorgen. Wij 

zijn in gesprek met de gemeente over de huidige 

situatie. Wij zouden graag zien dat de gemeente 

zorgt voor borden en andere zaken die aangeven 

dat er een school staat! Tevens hebben we er bij 

de gemeente op aangedrongen dat er geen 

bouwverkeer mag rijden tijdens het halen en 

brengen van de kinderen. De gemeente gaat 

hiermee aan de slag. 

Zelf kunnen we uiteraard ook zorgen voor een 

veilige situatie tijdens het halen en brengen. Als 

u uw kind of kinderen me de auto naar school 

brengt, willen wij u vragen om de Zuiderstraat 

zoveel mogelijk te mijden. U kunt gebruik maken 

van de parkeerplaats bij de sporthal om uw kind 

af te zetten of op te halen. 

Als u ergens een onveilige situatie ziet, kunt u dit 

doorgeven aan school. Wij zorgen dat dit bij de 

gemeente terecht komt. 

 

 

Dit schooljaar willen wij de cultuurateliers weer opstarten. We gaan 
werken in blokken van vier weken waarbij groep 1 t/m 4 samen 
ateliers volgen en groep 5 t/m 8. De bedoeling is dat er per blok 
ongeveer vier activiteiten zijn. De kinderen volgen twee weken 
dezelfde activiteit en wisselen daarna. De kinderen krijgen dus niet 
alle activiteiten aangeboden. Ze kunnen  vooraf een voorkeur 
aangeven bij de groepsleerkracht, er is beperkte ruimte per activiteit 
om te voorkomen dat er hele grote groepen bij zijn. 
  
De ateliers voor groep 1 t/m 4 vinden plaats op donderdagmiddag 
van 12:30 tot 14:00. 
De ateliers voor groep 5 t/m 8 vinden plaats op vrijdagmiddag van 
12:30 tot 14:00. 

 
Om die vier activiteiten per blok te kunnen realiseren hebben wij uw 
hulp nodig. Mijn vraag aan jullie is dan ook; zijn er ouders die het 
leuk lijkt om een keer een blok een activiteit te begeleiden? Dit kan 
van alles zijn. Denk aan; koken, muziek, dans, techniek, film, drama, 
een beeldende activiteit, etc. Het leukst is het natuurlijk dat de 
activiteit iets is wat u leuk vindt of wat u goed kunt. 
  
Data eerste blok: 
  
Groep 1 t/m 4: 16 september, 23 september, 30 september, 7 
oktober. 
Groep 5 t/m 8: 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober. 
  
Mocht u nou denken; dit lijkt mij leuk en u bent ook beschikbaar op 
de data en tijdstippen van het eerste blok, zou u mij dan een mail 
willen sturen op t.smit@noordkwartier.nl met daarin vermeld welke 
activiteit u leuk lijkt en voor welke groepen u beschikbaar bent? Dan 
kan ik een planning gaan maken. 
  
Alvast bedankt en hopelijk tot snel bij de ateliers! :) 
Juf Tamar 
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Dit schooljaar zijn we van Klasbord overgestapt op de MijnSchool app. Deze app gebruiken we om u op 
de hoogte te houden over het reilen en zeilen in de klas. Naast foto’s vindt u in de app ook de agenda en 
hebben we van de mogelijkheid gebruik gemaakt om u en uw zoon/ dochter uit te nodigen voor de  
startgesprekken.  In een enkel geval is de uitnodiging voor deze gesprekken niet helemaal goed gegaan,  
in dat geval neemt de leerkracht van uw zoon/ dochter contact met u op.   
Als u nog vragen heeft over de app of als u er niet helemaal uitkomt, kunt u altijd even binnenlopen of  
een mailtje sturen naar a.timmers@noordkwartier.nl. 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is fijn om iedereen weer te 

verwelkomen. En we hebben er erg veel zin in. We zitten nu midden in de 

gouden weken en zijn veel met spelletjes mbt groepsvorming bezig en 

samenwerking in de groep. Ook hebben we deze week onze eigen groepsregels 

bedacht. Die komen in de klas te hangen. We hebben onze eerste bordsessie al 

gehad en de sfeer in de groep is al erg fijn. De startgesprekken zijn deze week en 

ik heb al veel ouders met kinderen gesproken. Gelukkig mag het weer 

persoonlijk en dat is erg fijn.  

Bij rekenen zijn we begonnen met een delenboekje. Zo weten de kinderen 

precies wat ze al goed weten en waar ze nog aan moeten werken.  

Met taal behandelen we het thema "STRIPS”. Zo leren ze bijvoorbeeld 

verschillende soorten humor kennen. En bij spelling zijn we eerst veel aan het 

herhalen van de categorieën.  

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen ze les van juf Sjoukje. Op woensdag 

en vrijdag staat juf Demi voor de klas. Na de herfstvakantie werkt juf Sjoukje ook 

weer op de woensdag.  

Hieronder en op de volgende pagina nog een bijdrage van enkele leerlingen. 

 

We zijn weer gestart met het nieuwe school jaar 

Wij hebben er zin in groep 7/8 zit in een nieuw lokaal 

En 5/6 ook in een nieuw lokaal. Ee zijn bezig met de  

Gouden weken en een nieuwe reken methode. We zijn bezig met de ik doos er 

zijn. Al veel kinderen aan de beurt geweest 

We beginnen de dag met een inloop dat is erg 

Leuk. we doen bijvoorbeeld spelletje om elkaar beter  

Te leren kennen en quiz vragen.  

Daarna beginnen we met rekenen. 

Daarna is het pauze en gaan we buiten 

 

 

Afgelopen jaren ontving u aan het 

begin van het schooljaar een 

formulier van ons waarin u kon 

aangeven of wij foto’s van uw zoon/ 

dochter mogen plaatsen en of wij uw 

zoon/ dochter planmatige hulp 

mogen bieden. Eenzelfde soort 

vragenlijst krijgt u morgen via de 

MijnSchool app. Als u de MijnSchool 

app in de loop van de dag opent, zult 

u twaalf vragen krijgen die u met ja 

of nee moet beantwoorden. Het 

antwoord dat u geeft, kunt u later 

altijd weer aanpassen. Wij kunnen zo 

gemakkelijk zien wie er wel of niet op 

de foto mag, u kunt uw antwoord 

later altijd weer aanpassen.  

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl


NIEUWSBRIEF WICHER ZITSEMA SCHOOL 

Zuiderstraat 1, 9991 CM Middelstum | 0595-726017 | directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | BRIN 04HO | www.wicherzitsema.nl 

 

 

 

 

 

 Spelen. dan gaan we spelling of taal nu zijn we met taal bezig met het thema Strips  

dit was de niewsbrief van yort en pieter 

 

We zitten in groep acht, en er wordt veel van ons verwacht. 

                    Dit word ons laatste jaar op de Wicher Zitsema😢.  

                     We maken er een leuk jaar van, samen met groep zeven. 

                     De eind toets komt er aan, middelbare scholen bekijken. 

                     😊 we moeten hard werken, om naar de school te kunnen gaan naar waar webheen willen . En het 

belangrijkste is plezier hebben.  

Lena & Rijk 
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